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1. OM CHANTING V EKVÁDORU

 

Džai Gurudév! 

Gurudží mi dal úkol procestovat latinskou Ameriku, a tak jsem tady. Zorganizoval vše, takže 

když mi řekl, abych jela do Ekvádoru, již jsem měla kontakt na ekvádorského prabhua žijícího 

v Německu, který měl po sedmi letech „náhodou” v plánu Ekvádor navštívit a chystal se tam ve 

stejný čas jako já. 

Když jsem dorazila do Quita, již jsme měli díky tomuto prabhuovi, Manohara Dasovi, 

naplánované aktivity na pět dnů: OM Chanting a Mudry (každý den dvakrát denně), představení 

programu Project Mantra, meditativní malování Šrí Jantry, Babaji súrja namaskár a samozřejmě 

Atma Kriya Yogu (AKY). 

Všechny aktivity se konaly v altánu, který byl otevřený směrem do údolí nedaleko místu, které 

bylo kdysi považováno za posvátnou horu. Měli jsme štěstí, že jsme mohli být po celou dobu 

venku a že jsme měli tak nádherné výhledy. Majitelku onoho místa OM Chanting velmi zajímal a 

chtěla se stát také OMC organizátorem. Zajímala ji též AKY, ale měla v sobotu školu (v den, kdy 

jsme měli kurz končit), takže nebylo jasné, jak se to vyvine. 

Každý den se k nám připojovali různí lidé, denně přišlo tak šest až osm účastníků. Byl to takový 

mini retreat. Někteří lidé cítili silně Gurudžího přítomnost (ačkoliv o něm nikdy předtím neslyšeli) 

a partnerovi majitelky se o Gurudžím zdálo. Měl sen, ve kterém za ním přišel jeho předchozí 

guru, aby mu řekl, že mu již nemůže více pomoci a že Gurudží je jeho dalším guruem. Také 

Gurudží se v jeho snu objevil. 

Na závěr absolvovali AKY oba partneři a jako obvykle, někdo se chystal na kurz a na poslední 

chvíli to odřekl a dva další lidé se do kurzu přidali. Výsledkem bylo osm nových AKY jogínů a šest 

nových organizátorů OM Chantingu (dva v Quitu, tři v Sucumbíos a ještě jeden, který žije ve 

Španělsku). 

Nejlepší na tomto „mini-retreatu” bylo, že se všichni spojili s Gurudžím a ve všech 

praktikách sádhany cítili požehnání. Celou dobu to bylo pouze o lásce :) 

 

Děkujeme ti, Gurudží  

Sváminí Vishwaprabhavati Ma 



2. PROČ MYSL BRÁNÍ NAŠÍ SÁDHANĚ? 

Výňatek ze satsangu Paramahamsy Vishwanandy, 28. listopadu 2017 

 

PV: Víte, existuje mnoho faktorů. Zaprvé jste pravděpodobně unavení. Pak mysl říká: „Ne, ne, 
ne!” Říká, že byste měli jít spát. Nebo děláte vaši sádhanu pozdě.  Když děláte svou sádhanu 
než jdete do postele a jste již unavení a ospalí, nemůžete si ji užít. Automaticky tedy usnete. 
Tohle nedělá mysl, je to pouze o tom, že si musíte lépe plánovat svůj čas.  
 
Poté co dojíte, sedíte a povídáte si, diskutujete o věcech, nebo ještě trochu pracujete, něco čtete 
a nakonec, když jdete do postele, je již velmi pozdě a teprve pak si řeknete: „Ano, udělám si 
svou sádhanu.” 
 
Jak byste ji pak mohli dělat? Mysl není tím, co tomu staví bariéru. Jste to vy sami. Neplánujete 
si svůj program pořádně. Velmi často slyšíte lidi říkat: „No, nemám čas, abych dělal tohle 
a nemám čas, abych dělal tamto.” Ale když si vše pořádně naplánujete, máte čas na vše. 
Problém je to, že lidé dávají v životě větší váhu menším věcem, takže když se objeví větší věci, 
nemají na ně čas. Pokud dáte v životě nejprve přednost něčemu většímu, můžete potom udělat 
malou věc kdykoli jindy. Jde pouze o správné plánování. 
 
 

INSTAGRAM 
instagram.com/bhaktimargasadhana/ 

ATMA KRIYA YOGA NA FACEBOOKU 
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/ 
 

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA MAHÁVATÁRA BABAJIHO 
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/ 
 

HLAVNÍ WEBOVÁ STRÁNKA SÁDHANY BHAKTI MARGY 

sadhana.bhaktimarga.org 
 

TELEGRAM 
telegram.me/omchanting 

 

http://instagram.com/bhaktimargasadhana/
https://www.facebook.com/atmakriyayoga/
https://www.facebook.com/JagadguruBabaji/
https://sadhana.bhaktimarga.org/


3. DŮLEŽITOST KOMUNITNÍ PODPORY PRO NAŠI 

SÁDHANU 

Od samého počátku Paramahamsa Vishwananda zdůrazňoval důležitost komunitní modlitby. 
Proč? Na to je jednoduchá odpověď. Protože naše komunita se díky společné modlitbě stává 
silnější. A poslední dobou Paramahamsa Vishwananda také zdůrazňuje společné provádění 
sádhany. Chce po nás, abychom posílili naše komunity sádhany skrze společnou sádhanu. Proč 
to chce? Pojďme to prozkoumat… 

 
Když se sejdeme, abychom společně dělali naší sádhanu, jednou z krásných věcí je, že 
požehnání, kterého se nám dostává, je mnohem větší: dostáváme požehnání ze svého cvičení, 
ale také z praktikování ostatních přítomných…. ona získá požehnání z vašeho, jejího a jeho 
praktikování... A děje se to exponenciálně! No není to úžasné?  

Dalším aspektem je to, že se scházíme, abychom se vzájemně podpořili, povzbudili a motivovali 
se. To je důvod, proč jsou duchovní komunity tak speciální – scházíme se, navazujeme kontakty, 
sdílíme se a společně rosteme.  

Gurudží nám dal jedinečný soubor duchovních technik. Všech pět těchto technik: OM Chanting, 
Project Mantra, Simply Meditation, Babaji súrja namaskár a Atma Kriya Yoga – nese uvnitř sebe 
Jeho požehnání. Ve skutečnosti to znamená, že praktikováním těchto technik se Jeho 
požehnáním odhaluje a rozrůstá se božská láska, kterou všichni neseme uvnitř sebe. A TO je 
nebývale příznivé. Pokud ještě nemáte zkušenost se všemi pěti technikami, nečekejte! Považujte 
to za pozvání do bohatství a plnosti sádhany Bhakti Margy.  

Má osobní zkušenost se skupinovými technikami jde za hranici slov – kvalita praxe je taková, že 
jste jednoduše přemoženi její sladkostí, láskou, silou… Znovu a znovu jsem byla svědkem toho, 
že praktikující nemohli jednoduše odejít. Nachází se přitom něco nehmatatelného, co drží lidi 
pospolu. Nazývám to „lepidlo lásky”.   

V předchozích vydáních tohoto zpravodaje jsme vás pozvali, abyste se přidali k místním 
skupinám sádhany BM. Nejkrásnější věcí na těchto skupinách je sdílení božské lásky mezi 
sebou, protože ta roste pouze tehdy, pokud se sdílí.  

Prosím, připojte se tedy k nám. Kterou komunitu sádhany máte nejblíže? Uvidíme se tam… 
 
S láskou, 
Acyuta Atipriya Jambavatidasi 



4. SOCIÁLNÍ MÉDIA A BUDOVÁNÍ KOMUNITY 

 
Podstatou lásky je dávání. Není právě dávání důvodem, proč sdílíme naše zážitky s naší 
rodinou a přáteli a zveme je do OM Chantingových kruhů nebo na kurzy Atma Kriya Yogy? 
Upřímně si užíváme a milujeme sádhanu, kterou cvičíme a přirozeně, čím více se sdílíme, tím 
více se začíná formovat větší komunita a rodina. To nás na oplátku inspiruje, abychom dělali 
naši sádhanu ještě více a sdíleli se světem naši zkušenost. 

Sociální média se mohou zdát pro duchovnost nevhodná, ale jedná se o nevyhnutelnou 
skutečnost, že média jsou součástí našeho každodenního života. Zmenšují vzdálenosti mezi 
námi a v mnohém nám usnadňují spojení. Vzhledem k těmto výhodám se nyní více zaměřujeme 
na naše účty na sociálních sítích, abychom bez ohledu na vzdálenost více propojili naši 
sádhanovou rodinu. Naším cílem je navzájem si připomínat, vzájemně se inspirovat a jako rodina 
sdílet své zážitky. 

S tímto záměrem v mysli jsme v květnu 2018 odstartovali nový projekt s názvem „Japa Mala on 
the Go” („džapa mála na cestách”). Projekt funguje takto: 

1. Udělejte fotografii, když děláte svou džapu 
2. Pošlete ji na svůj účet na Instagramu 
3. Použijte hashtag #japamalaonthego  

 

Každou neděli přepošleme fotografie sesbírané pod tímto hashtagem, abychom tento velký svět 
udělali menší s pomocí obličejů, které známe, míst, která jsme navštívili a krásy zpívání Božího 
jména. 

Prosím připojte se k nám! 

Adhikasvaraa Dasi 

 

 
 



5. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING 

 
Pátek 27. července
věnovaný 

Míru uvnitř nás – míru na zemi
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30

 
 
 
 
 

CO LIDÉ ŘÍKAJÍ Č.1: 
 
 „Tak jako světlo drahokamu v 
prstenu upoutává váš zrak 
a přitahuje vaši pozornost, 
když děláte OMC, světlo vaší 
duše proudí přímo z vašeho 
srdce a září jako drahokam.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OM CHANTINGOVÉ VIDEO
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 

OM CHANTINGOVÉ VIDEO ÚPLNĚK (V ČEŠTINĚ)
www.youtube.com/watch?v=wNk9JMvC4IU&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw


6. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU 

SHREE PEETHA NILAYA

KURZ ATMA KRIYA YOGY 
V NĚMČINĚ, 29. ČERVNA - 1. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/atma-kriya-yoga-course-german-8 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 8. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/simply-meditation-course-german-8 

 

KURZ MUDRY II  
V NĚMČINĚ, 8. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/mudra-ii-course-german 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
VE FRANCOUZŠTINĚ, 14. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

 

BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
V ANGLIČTINĚ, 28. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/babaji-surya-namaskar-workshop-english-5 

 

OM CHANTING WORKSHOP 
V ANGLIČTINĚ, 29. ČERVENCE 
Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/om-chanting-workshop-english-6 

 

ZTIŠENÍ VAŠI MYSLI 

PROMLUVY O DŽAPĚ & PRAXE 

S RIŠIM TULSIDASANANDOU 

V ANGLIČTINĚ, NĚMČINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, 29. ČERVENCE 

Informace a registrace: 

https://www.bhaktimarga.org/events/event/silence-mind-japa-talk-practice 



7. UDÁLOSTI A AKCE V ČESKÉ REPUBLICE 

NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVENCI 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci KALENDÁŘ naleznete události se Svámím 

Vishwabaladharanandou a mnoho dalších událostí a kurzů pořádaných Bhakti Margou ČR.  

Odkaz naleznete zde: http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/ 

 

DUCHOVNÍ POUŤ NA GURUPÚRNIMU 2018  

CENTRUM A ÁŠRAM SREE PEETHA NILAYA, NĚMECKO 

26. – 28. ČERVENCE 2018  

 

Pojďte s námi oslavit svátek všech Guruů – Gurupúrnimu přímo v ášramu Shree Peetha Nilaya 

– domově Božské Matky, kde budete mít příležitost prožívat chvíle v přítomnosti žijícího plně 

realizovaného duchovního Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a zemského 

Svámího Vishwabaladharanandy. 

 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/


Gurupúrnima se koná v úplňkový den v hinduistickém měsíci Ashad (červenec-srpen), je to den 

věnovaný památce velkého mudrce Vjásy. Všichni jsou tomuto dávnému světci zavázáni, neboť 

upravil všechna védská písma do čtyř véd, napsal 18 Purán, Mahabharátu a Šrímad 

Bhagavátam. V tento den jsou uctíváni Guruové po celém světě a je jim vzdávána pocta. Guru 

je pro toho, kdo hledá Boha vším, protože Guru je tím, kdo jej přivádí k Bohu. V tento den 

přinášejí žáci plody svého snažení k nohám Mistra v podobě vděčnosti a lásky. Každý žák 

obnovuje svá předsevzetí pokračovat ve svém duchovním cvičení a snaze lépe porozumět učení 

svého Gurua, provádět nezištnou službu a být tak hoden Guruovi milosti. Guru uvádí duchovní 

proces žáka do pohybu a zesiluje ho. 

 

Tento rok je pro nás Čechy Gurupúrnima zcela výjimečná, protože se díky přímluvě zemského 

Svámího Vishwabaladharanandy dostalo české Bhakti Marze velké cti. Pro Gurudévu a ostatní 

oddané připravujeme výzdobu této události a můžeme tak připravit nádherné prostředí, vyjádřit 

svou lásku, tvořivost, radost a vděčnost. 

 

Celý program oslav ve Shree Peetha Nilaya začíná již v ranních hodinách modlitbami, Guru 

púdžou k padukám, po které následuje Guru stótram (108 písní věnovaných Gurudžímu). Tyto 

písně zpívají hudební skupiny z různých států celého světa na počest Paramahamsy 

Vishwanandy. Celodenní zpěvy ukončí osobní poděkování Šrí Svámímu Vishwanandovi 

v pozdních nočních hodinách. 

 

Program: 

26.7.         odjezd Praha – Hlavní nádraží v 20:00 hod. 

27.7.         příjezd Shree Peetha Nilaya v 5:00 hod. 

28.7.         odjezd Shree Peetha Nilaya v 1:00 hod. 

                 příjezd Praha – Hlavní nádraží v 10:00 hod. 

(časy budou upřesněny v instrukcích před odjezdem) 

 

Pestrou vegetariánskou stravu bude možno zakoupit na místě dle individuálních potřeb, strava 
není zahrnuta v ceně. 

 

Možnost registrovat se naleznete v kalendáři na webové stránce: www.bhaktimarga.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.cz/


ATMA KRIYA YOGA 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Atma 

Kriya Yogy. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/  

 

Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíc ČERVENEC 

a SRPEN. Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

HORNÍ VÍTKOV, CHRASTAVA 

6.-7. ČERVENCE 
vede: Bhavatarini (Jarmila Bartošová) 
email: bhavatarini@bhaktimarga.cz 
 

STŘEMY 

7.-8. ČERVENCE 
vede: Yadhava (Zdeněk Tošnar) 
email: yadhava@bhaktimarga.cz 
 

PRAHA 

14.-15. ČERVENCE 
vede: Rohini (Ing. Ivana Farkašová) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

TŘEBOŇ 

28.-29. ČERVENCE 
vede: Amitdas (Milan Kajer) 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

STŘEMY 

2.-3. SRPNA 
vede: Swarupini (Ivana Tošnarová) 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 
 

HRANICE NA MORAVĚ 

4.-5. SRPNA 
vede: Manjuri (Petra Janásková) 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 

STŘEMY 

25.-26. SRPNA 
vede: Swarupini (Ivana Tošnarová) 
email: swarupini@bhaktimarga.cz 

 

 

mailto:kalkati@bhaktimarga.cz
mailto:yadhava@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:swarupini@bhaktimarga.cz
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
mailto:swarupini@bhaktimarga.cz


 

Můžete také navštívit FB stránku Atma Kriya Yoga Česká republika a Slovensko, kde se můžete 

mimo jiné spojit s ostatními lidmi, kteří cvičí nebo mají zájem o Atma Kriya Yogu, a sdílet 

vzájemné zkušenosti a zážitky z akcí. Zde je odkaz: http://bit.ly/2maZLU5 

 

OM CHANTING 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů OM 

Chantingu, poskytující workshopy OM Chantingu, jednu z podmínek pro obdržení nezbytného 

požehnání k tomu, aby se zájemce stal organizátorem OM Chantingu a mohl vést vlastní kruhy 

OM Chantingu. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/om-chanting/ 

 

Pro nejnovější informace o termínech workshopů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti 

Margy ČR: http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/ 

 

OMC workshopy jsou učiteli organizovány velmi flexibilně, často v reakci na aktuální zájem 

účastníků. V případě zájmu, prosím, neváhejte kontaktovat přímo učitele ve vaší oblasti, 

i přestože právě nemá v kalendáři zveřejněný termín workshopu. 

 

Navštívit můžete také facebookovou stránku OM CHANTING CZ, kde se můžete mimo jiné 

inspirovat zajímavými zkušenostmi organizátorů OM Chantingu a jejich sdílením 

z uskutečněných akcí, videi a pozvánkami na místní OM Chantingy. 

Zde je odkaz: https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/ 

 

SIMPLY MEDITATION 

Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Simply 

Meditation. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/simply-meditation//  

 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy ČR 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo 

učitele daného kurzu. 

 

BABAJI SÚRJA NAMASKÁR 
Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Babaji 

súrja namaskár. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 

http://bhaktimarga.cz/babaji-surja-namaskar/ 

Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy ČR 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/. Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo 

učitele daného kurzu. 

 

http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/
http://bhaktimarga.cz/simply-meditation/
http://bhaktimarga.cz/calendar-of-events/

